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O evento reuniu uma imensidão de profissionais de Vendas e de Pós-Vendas, 
além de muitos titulares, todos focados em novos processos e em entrar 
definitivamente na era digital. 
Apesar de não ter sido mostrado nenhum carro novo, os temas abordados em 
workshops e nas plenárias mantiveram os presentes atentos, especialmente 
porque dois grandes programas para o nosso negócio - a nova distribuição 
de produtos, mais técnica, mais digital e ajustada às necessidades de cada 
região, e a inserção do nosso Pós-Vendas na era digital - foram analisados e 
demonstrados profundamente. 
A Volkswagen do Brasil e o Banco VW, assim como nossos executivos na 
Assobrav, que vêm assessorando a Diretoria Executiva nos últimos quatro anos, 
têm conduzido bem todo esse processo junto conosco, e o melhor: a quatro 
mãos, em uma produtiva parceria com a Fábrica e o Banco.
Como se diz, o futuro é sempre incerto, mas devemos estar preparados 
intelectual e tecnicamente para ele, com as ferramentas mais modernas ao 
nosso alcance. Quem está fazendo a transição do mundo analógico para 
o digital na maioria de suas operações, celebra os resultados. Investir em 
tecnologia, mesmo que em um primeiro momento nos pareça pesado, é o 
caminho para manter nossas empresas amanhã.
Nesta edição falamos ainda do Grupo Savol, do ABC paulista, que comemora 
56 anos de existência e teve um crescimento muito grande. Hoje são 14 
concessionárias que representam seis marcas, mas a VW, que deu origem ao 
Grupo, está no DNA da Família Moura.
Não deixe de ler a matéria completa na seção Gente, onde o fundador, Orlando 
Moura, ex-presidente da Assobrav (1991-1993) declara sua afeição pela 
marca. Aliás, ele e os filhos, que cresceram na concessionária. O primogênito 
Cesar, vice-presidente nesta gestão, é o candidato da Diretoria para assumir 
a presidência da Casa no biênio 2020 -2021. A eleição acontecerá dia 19 de 
novembro, véspera de nosso encontro em Comandatuba, que como sabem, 
reunirá executivos da Fábrica, do Banco e todos os Regionais, para uma 
reunião de trabalho na manhã do dia 22. Depois, à noite, acontecerá a festa de 
transmissão de cargos ao novo presidente da Assobrav e sua diretoria.
Ainda temos vagas, e aconselho a você que ainda não se inscreveu a não 
fazê-lo na última hora. Antecipando sua inscrição, a possibilidade de desfrutar 
melhor de tudo o que a Convenção oferecerá estará assegurada. Pense nisso!

Um abraço,

Voltamos ao tema inovação e desenvolvimento, desta vez vivenciado por 
toda a Rede no Volkswagen Experience 2019 - em destaque na matéria de 
capa desta edição -, realizado recentemente em Campinas. 

Rede VW 
participa numerosa no 

Volkswagen Experience

 
RECADO

Dado Guião
PRESIDENTE ASSOBRAV/GRUPO DISAL
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Luis Manoel Belisanda, da VW Real, 
Rio de Janeiro, presente aos dois Encontros...

E a popular consultora e palestrante, 
Vânia Ferrari, marketeira com pós em 
Gestão de Pessoas e Especialização em 
Melhoria Continua de Processos, que fez a 
palestra de encerramento.

Raimundo Aidar e Nayara Aidar, 
respectivamente titular e sucessora da VW Pollo, 
de Valparaíso de Goiás...

O Volkswagen Experience reuniu um grande público, 
entre os dias 18 e 25 de setembro, em Campinas. A matéria 
completa está na Capa desta edição. Aqui, destacamos 
alguns deles:

Os sócios Reynaldo de Souza Paschoal 
e Rui Cunha Paschoal, da VW Mercantil, de 
Atibaia, interior de São Paulo, celebrando também os 
60 anos da concessionária...

Os gerentes André Leite, da área de Serviços, da 
VW Colinas Motor, de Garanhuns (PE) ...

6 S H O W R O O M
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Os gerentes André Leite, da área de Serviços, da 
VW Colinas Motor, de Garanhuns (PE) ...

Munir Lopes, do Pós-Vendas da VW Recreio, 
de Campos (RJ)...

e seu colega de função, André Scheibe, 
da VW Carburgo, interior do Rio Grande do Sul.

Amanda Feliciano Cunha, da área de Peças, 
da VW Bremen, de Recife...

7S H O W R O O M
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Grupo Savol
Com 14 concessionárias de seis 
marcas automobilísticas, um con-
sórcio, uma corretora de seguros e 
um forte braço imobiliário, o Grupo 
Savol, do ABC paulista, com sede em 
Santo André, começou no segmen-
to da distribuição de veículos há 56 
anos. A primeira marca a represen-
tar foi a Volkswagen, e por isso “faz 
parte do DNA da Família Moura”, 
segundo seu fundador, Orlando da 
Silva Álvares de Moura.

Empresário de sucesso e responsável por sedi-

mentar as bases que permitiram o grande cresci-

mento do Grupo, Orlando diz que a atuação dos 

filhos, desde adolescentes, fez a diferença. Hoje, o 

Grupo Savol é um dos maiores do segmento. 

Atendimento diferenciado 
com detalhes simples que 
agregam valor

Fotos: Fábio Moreira
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“Tinha muito medo de que se envolvessem com drogas 

quando eram adolescentes, por isso os levava à escola e 

depois os buscava para almoçarem comigo aqui na con-

cessionária. Em seguida, colocavam os uniformezinhos de 

mecânicos e iam para a oficina lavar peças e carros. Não 

tinham dinheiro no bolso, mas se divertiam muito. Os cole-

gas tinham inveja deles! - ironiza, divertido, Orlando.”

Os três meninos – César (50), Marco Antônio (48) e João 

(47) – contestam o pai gargalhando, mas asseguram que 

“o não ter dinheiro no bolso” favoreceu a veia empreen-

dedora de todos. Até a caçula, Ana Catarina (33), bem mais 

jovem que os irmãos, se associou a uma consultoria para 

assessorar concessionárias.

Self Made Man
O próprio Orlando abandonou o Seminário – vontade do 

pai, médico, e da mãe, católica devota – para tentar a vida 

sozinho aos 15 anos de idade. 

11S H O W R O O M

“Naquele tempo, menores podiam 

trabalhar como office boys, então fui 

para Ribeirão Pires, onde meu pai ti-

nha uma propriedade rural com uma 

pequena casa. Como ele a visitava 

raramente, sabia que poderia ficar 

ali sem ser visto. Retomei o ginásio 

e ingressei no então Banco Real do 

Progresso, onde permaneci até os 

17, fazendo de tudo, desde limpar 

a agência, entregar os avisos aos 

clientes, até, mais tarde, vender ter-

renos em 150 meses!. Esta foi minha 

primeira formação, minha verdadei-

ra escola. Depois, por conta de um 

cliente do banco com problemas fi-

nanceiros, cheguei a ser sócio mino-

ritário de uma decoradora de porce-

lana. Quando o fundador viajou para 

Portugal e lá faleceu, me vi com as 

duplicatas que ele assinara. Fui até 

meu pai, que não me ajudou, mas me 

emancipou. Dalí em diante me lancei 

definitivamente no comércio. Tive 

uma empresa de ônibus municipal e 

depois a troquei por uma intermuni-

cipal. Assim, o mercado de veículos 

e a mobilidade entraram na minha 

vida logo cedo e por isso a Conces-

sionária Ribeirão Pires Veículos – DN 

354 – ali nasceu, em 1963”, conta.

Ele, como outros concessionários 

da época, vinha para São Bernar-

do, acompanhado de pessoas que 

dirigiam, para buscar os carros na 

Volkswagen.

A segunda VW
“A gente vinha com o cheque visado, 

entregávamos para o “Elvio”, que es-

tava atrás de uma janelinha e esperá-

vamos que as notas fiscais dos carros 

fossem datilografadas. Com as notas, 
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íamos para o pátio, pegávamos os carros e 

voltávamos rodando para a concessionária”, 

recorda Orlando.

Mas antes de ser nomeado concessionário 

da VW, ele já comercializava automóveis.

“Era difícil os carros chegarem ao interior”, 

diz. “O mercado, o mundo dos negócios, era 

muito diferente. Imagine que eu tinha um ta-

lão de chegues universal, onde a gente mesmo 

escrevia o nome do Banco, porque para com-

pensar um cheque de uma praça a outra demo-

rava um tempão”, conta.

O caminho para ter a segunda concessionária 

VW foi bem planejado. Grandes para Ribeirão 

Pires, ele e o sócio queriam expandir o negó-

cio. Acabou conseguido um “Open Point” em 

Osasco, que viria a ser a antiga Save. Na cabeça 

de Orlando Moura – a Santo André Veículos, ci-

dade onde anos mais tarde o Grupo Savol des-

lanchou. 

“Levei 11 anos construindo para que a Save 

fosse uma concessionária plena, mas à época, 

corria o rumor de que a Volkswagen estava em 

tratativas com a DKW. Apostando nisso, comprei 

uma concessionária DKW. Seis meses depois, a 

Volkswagen absorvia a marca. Com isso passei 

a ser um concessionário DKW da Volkswagen. 

Esta foi a segunda autorizada VW”, recorda.

12S H O W R O O M
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Sucessão
Hoje, Orlando Moura é o 

presidente do Conselho 

Administrativo do Grupo 

Savol e já tem a sucessão 

definida. Seus filhos pas-

saram a ter cargos de res-

ponsabilidade após vol-

tarem de intercâmbios no 

exterior. Isto e mais dois 

cursos universitários, além 

da experiência em outras 

empresas, são as condi-

ções para estar no Grupo. 

“Eles têm um preparo mui-

to bom. Todos cursaram 

Direito primeiro e depois 

escolheram uma segunda 

faculdade. A dedicação e 

a disciplina sempre foram 

o mote da educação deles. 

O destino também ajudou. 

João, por exemplo, teve a 

sorte de viver na casa de 

um policial durante seu in-

tercâmbio na Inglaterra e 

Cesar ficou em uma fazen-

da, manejando pás e trato-

res nos Estados Unidos”, 

diverte-se, admitindo que 

Ana e os três meninos têm 

personalidades completa-

mente diferentes entre si 

e principalmente da dele, 

mas que trabalhando se 

complementam. João é 

responsável pelo ramo 

de imóveis, pelo Consór-

cio e as operações Fiat e 

Kia. César cuida das con-

cessionárias Volkswagen, 

Toyota, Peugeot e Citröen. 

“Como assim, são muito 

diferentes do senhor?”, 

pergunto.

“Olha, eu gosto de ser pre-

vidente, mas eles pensam 

mais na frente do que eu. 

Então, a escola, o profes-

sor – se é que algum dia 

o fui – está superada. Hoje 

eu aprendo com eles. E se 

eu disser que deixei um 

legado, diria que eduquei 

uma moça e três homens 

honrados. Todos sabem 

que se conjugarem com 

a Força que está acima de 

nós serão bem-sucedidos, 

sem precisar prejudicar 

ninguém”, diz o fundador.

 

Mais brasileiro
Orlando chegou ao Brasil 

em janeiro de 1946, com 

um ano de idade. Os pais 

deixaram Portugal devi-

do à política do ex-presi-

dente António de Oliveira 

Salazar. Na verdade, o pai 

dele veio ao Brasil como 

refugiado político, depois 

de ter se abrigado na Es-

panha e na França.

Orlando só voltou a Portu-

gal para rever parentes e 

conhecer sua terra natal, 

aos 42 anos, porque antes 

disso, o pai temia pela se-

gurança dos filhos. 

Ele se encantou, retornou 

várias vezes e nas últimas 

duas décadas ficou bas-

tante tempo por lá. Porém, 

recentemente decidiu vol-

tar ao Brasil, país onde sua 

vida de fato acontece. O 

exterior ficou para as fé-

rias de quatro meses, car-

go que o de presidente do 

Conselho do Grupo Savol 

lhe permite.

“Portugal continua sendo 

para mim um descobrir 

de memórias, parentes e 

sabores, tanto que regis-

trei meus filhos na minha 

cidade natal, mas essa 

fase de viver no exterior 

já passou”, diz.

13S H O W R O O M
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Detalhes em favor do atendimento
Ana Catarina Álvares de Moura, como dito, montou 

uma consultoria recentemente, para atender conces-

sionárias na área jurídica, mas já esteve na conces-

sionária Volkswagen. É dela a ideia de aceitar pets no 

ambiente, com potes de água, próximos ao Espaço 

Kids.

Outra atitude muito bem vista pelas pessoas que por 

alguma razão sobem à Diretoria é encontrar uma pla-

ca com o seu nome e a declaração “bem-vindo!”

“Esses detalhes estão em todas as lojas, como por 

exemplo, brinquedos antigos, como peão, cubo má-

gico, Atari de primeira geração, ou 

seja, brinquedos que trazem nostalgia 

aos clientes de meia-idade e interesse 

às crianças que desconhecem essas 

brincadeiras”, comenta César, des-

tacando ainda a iniciativa “Autolân-

dia”, idealizada por seu irmão João, 

em referência à Av. Artur de Queiróz, 

em Santo André, a via das concessio-

nárias. A ideia é anunciar na placa 

Autolândia, por enquanto, afixada nas 

concessionárias Savol, ofertas, festivi-

dades, benemerência, enfim, tudo o 

que diga respeito a Santo André.

Além de primar pelo atendimento, 

César, que é o indicado da Diretoria 

Executiva da Assobrav, para assumir 

a presidência da Casa no próximo bi-

ênio (2020-2021), reputa à profunda 

transformação do varejo em todo o 

mundo a principal causa para os ajus-

tes do mercado.

“A princípio, quando chegou a inter-

net, o primeiro pensamento de todos 

foi o de que os intermediários seriam 

eliminados. Com isso haveria a redu-14S H O W R O O M
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ção de custos ao consu-

midor e ao mesmo tem-

po aumentaria os lucros 

dos produtores, já que ti-

rando os intermediários 

do processo, o custo final 

do produto baixaria e 

mais volume seria com-

prado pela população. 

Porém, cabe salientar, e 

nós, em nosso segmen-

to, demonstrar que não 

somos um custo, porque 

agregamos valor à ca-

deia”, diz, elogiando a 

Volkswagen, que já apre-

senta novos modelos de 

negócios nesse sentido.

O valor da Rede 
Independente
“Quando olhamos para 

a Tesla, por exemplo, o 

que vemos?”, questiona 

o empresário. “A Tesla 

não tem concessionários 

nomeados. Tem conces-

sionários próprios, ou 

seja, ela é dona da sua 

Rede de Distribuição. E 

quando analisamos os 

resultados e os custos da 

Tesla, independente do 

produto que ela tem – 

que, hoje sim, é diferenciado, mas que em 

breve todas as montadoras o terão, vemos 

que a Tesla tem problemas. O primeiro é 

a falta de capilaridade, coisa que a Rede 

Volkswagen tem há anos, além de tradi-

ção de confiança”, argumenta. E prosse-

gue: “a Tesla não tem gente especializada 

e dedicada em pontos de distribuição em 

países do tamanho do Brasil. O segundo 

problema é que quando a Tesla analisa o 

custo que tem ao possuir sua Rede pró-

pria, contra o custo que é ter uma Rede, 

digamos, independente, com empresá-

rios colocando seu capital, sua energia e 

correndo o risco, ela vê que o custo dela 

é muito maior do que o nosso lucro bru-

to hoje. A Volkswagen nos deixa com um 

lucro bruto, na média, de 4,5% por carro, 

enquanto a Tesla gasta 11% ou 12% para 

fazer isso.”

Para ele, as Redes tradicionais são “três 

vezes mais eficientes. E quando olhamos 

para o trade in – a troca do usa-

do pelo novo – igualmente 

vemos que o nosso sistema 

é muito mais eficiente do 

que o da Tesla. Então, mes-

mo com os novos modelos 

anunciados, se as montado-

ras tradicionais entenderem 

que é mais eficiente e mais 

15S H O W R O O M
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barato ter uma Rede de Concessioná-

rios nomeada, acharão um caminho até 

melhor para nós, distribuidores. Isto é 

perceber o valor agregado que propor-

cionamos e não o custo. Eu acho, sim, 

que ainda fazemos uma diferença sig-

nificativa no modelo de distribuição de 

automóveis.”

O futuro
Quanto ao futuro, César recorda que o atu-

al presidente da Assobrav, Dado Guião, 

foi quem introduziu a segunda geração na 

liderança da Rede e trouxe para os con-

cessionários a importância do mundo di-

gital, da inovação e do desenvolvimento.

César, assim como ele, também é filho de 

ex-presidente da Entidade. Orlando Mou-

ra representou a Assobrav no período 

1991-1993, e, surpreendentemente, seu 

discurso de posse valeria hoje em dia no 

aspecto político-econômico nacional.

Trinta anos depois, Cesar poderá ser – se 

eleito pela Rede VW em 19 de novembro 

– o novo presidente da Assobrav, porém, 

em um mercado totalmente diferente. 

16S H O W R O O M16S H O W R O O M
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Volkswagen 
Experience 2019
Volkswagen 
Experience 2019
Volkswagen 

Em uma semana inteiramente 
dedicada à atualização 
profissional e principalmente 
ao completo ingresso na era 
digital, a Volkswagen do Brasil 
e o Banco VW ministraram 
plenárias e workshops a 
1.100 profissionais de Pós-
Vendas e a 700 de Vendas. 
Com eles, cerca de 300 
titulares acompanharam as 
novidades e prestigiaram 
as Feiras de Negócios 
e de Especialistas, que 
aconteceram paralelamente 
ao evento, no Royal Palm Hall, 
em Campinas (SP), entre 18 e 
25 de setembro. 
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Com o tema “Nossa atitude 
transforma” e o lançamento 
de bikes e um patinete elétri-
co, além da exposição da Key 
Store e automóveis com novos 
acessórios, o evento reuniu 
ainda 25 empresas fornece-
doras da marca e 20 estandes 
da Volkswagen, para orientar 
os profissionais da Rede.

Bom desempenho da 
Rede
Executivos, gerentes e super-
visores de Pós-Vendas deram 
início ao encontro, ouvindo 
o diretor de Pós-Vendas da 
Volkswagen do Brasil e Re-
gião SAM, Daniel Morroni, 
que dividiu sua apresentação 
em três grandes tópicos, fun-
damentais para a área: ven-
das de peças e serviços, o in-
dice de satisfação do cliente 
e a sua fidelização.
Ele destacou o crescimento 
do Pós-vendas em 12%, na 

média da Rede, elogiou o de-
sempenho em Peças e os 13% 
a mais de passagens pelas ofi-
cinas, em relação ao mesmo 
período do ano passado. Tam-
bém destacou a performance 
em acessórios das Regiões II 
e III - benchmarking para as 
demais.
Outro ponto evidenciado por 
ele foi o menor custo de repa-
rabilidade dos carros Volks-
wagen em comparação com a 
concorrência, segundo o Ces-
vi Brasil. “De 11 categorias, 
em 8 a VW é melhor”, disse.
Outro tema de importância 
para a área de Pós-vendas - o 
marketplace -, também foi am-
plamente debatido. A marca já 
atua com o Mercado Livre e o 
B2W, mas estuda a possibili-
dade de ter o seu, exclusivo. 
O assunto está em andamen-
to, sendo conduzido a quatro 
mãos pela Montadora e a As-
sobrav.

ATC Digital
Quanto ao ATC, agora, com um 
tablet na mão, os consultores 
podem dar, em média, 10 minu-
tos a mais de atenção aos clien-
tes, oferecendo mais produtos 
e serviços, já que toda a parte 
burocrática, de preenchimento 
de guias e formulários, é feita 
em segundos. 
“Temos certeza de com este 
tempo a mais dedicado ao 
cliente,   aumentaremos o ticket 
médio”, disse Morroni. 
A mesma agilidade e com ga-
nho de transparência ocorre 
com o Agendamento On-line. 
Já são 32% da Rede VW inte-
grada ao sistema e a pretensão 
da Montadora é chegar a 100% 
dos concessionários operando 
o Agendamento On-line até 
2020.
Como já largamente divulgado 
em nossos meios de comuni-
cação, o Agendamento On-line 
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permite, com apenas 
a placa do veículo do 
cliente, marcar a re-
visão e até escolher o 
consultor de sua pre-
ferência.

Vendas
Depois dos profissio-
nais de Pós-Vendas, 
foi a vez dos diretores, 
gerentes e supervi-
sores da área de Ven-
das comparecerem 
ao Volkswagen Expe-
rience. Com foco total 
na era digital e no uso 
dessas ferramentas no 
dia a dia das conces-
sionárias, o presidente 
e CEO da Volkswagen 
América Latina, Pablo 
Di Si, abriu o evento 
trazendo boas novas, 
entre elas, o bom de-
sempenho do T Cross:” 
Vendemos 15 mil uni-
dades do  T Cross em 
cinco meses, obtendo 
13,2% de market sha-
re, mas nosso objeti-
vo é chegar até o fim 
deste mês com 15%”, 
disse.
Dado Guião, presiden-
te da Assobrav, convi-
dado para dirigir uma 
mensagem à Rede, 
elogiou o programa 
do Volkswagen Expe-

rience: “Já na semana 
passada, durante o En-
contro do Pós-Vendas, 
percebemos entre os 
titulares, especialmente, 
a aprovação do evento. 
Mesmo com um busi-
ness meeting longo e 
sem nenhum carro ex-
posto, estivemos com-
pletamente absorvidos 
pelas apresentações da 
direção da Volkswagen 
e do Banco VW. A preo-
cupação com o ingres-
so completo da Rede 
de Concessionárias na 
era digital foi o princi-
pal ponto de reflexão. 
E concordamos com 
isso”, disse. 

Crescimento sus-
tentável
Já, Gustavo Schmidt, 
vice-presidente de 
Vendas e Marketing da 
VWB, destacou o cres-
cimento da Volkswagen, 
acima do mercado. “Es-
tamos consistentemente 
crescendo e nos aproxi-
mando de maneira sus-
tentável da liderança”, 
comemorou, lançando 
um desafio às equipes 
de vendas - o de che-
gar a 17,6% de market 
share nos próximos dois 
meses, para fechar o 

ano com 16,1% de mer-
cado.
Para alcançar esse ob-
jetivo, a Montadora 
conta com o desempe-
nho de três carros, o T 
Cross, o Virtus e o Polo. 
“Esses carros, se bem 
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trabalhados também no Corpo-
rativo, além da Amarok, nos farão 
chegar aos 17,6% de mercado, 
lembrando que já caminhamos 
nessa tendência de alta há dois 
anos. Hoje o ticket médio de 53% 
de nossos carros vendidos está 
acima de 60 mil reais”, justificou 
Ricardo Casagrande, diretor de 
Vendas da VWB.

Simplificação da gama
Outro ponto sensível à Rede de 
Concessionários é a simplifica-
ção da gama, já muito mais en-
xuta, mas ainda em processo de 
redução de versões. Sobre isso 
falou Max Frik, do Marketing do 
Produto da VWB:
“De dois anos para cá, já redu-
zimos de 141 para 49 as combi-
nações de nossos produtos e a 
partir de janeiro de 2020 fare-
mos outra forte redução de ver-
sões nos produtos Virtus, Polo e T 
Cross”, disse. 
Outra promessa insinuada foi 
a de que o futuro lançamento, o 
cupê CUV terá, no máximo, três 
versões.
Quanto à comunicação da mar-
ca com o público, a Volkswagen 
transferiu para a mídia digital 

33% de sua verba, mantendo ainda 
15% na TV paga e 48% na aberta 
com ações junto a celebridades,  
da cena musical e do esporte. Para 
a descontração da plateia, vídeos 
com Galvão Bueno, Sandy e Júnior 
foram apresentados, enaltecendo o 
T Cross e o Jetta GLI.
“Além da fase de sustentação do 
T Cross, nossa próxima campanha 
de destaque, despois da Black Fri-
day, será a de estreia dos Elétricos, 
em novembro e dezembro”, adian-
tou Leandro Ramiro, do Marketing 
da Comunicação da VWB. 
A picape que a cada dia cresce na 
preferência do público, a Amarok, 
teve mais de mil unidades vendi-
das nas três principais feiras agrí-
colas do País este ano, que recebe-
ram a visita de 1 milhão de pssoas. 
“É de fundamental importância 
apresentar aos nossos clientes de 
Amarok todas as iniciativas a que 
ele tem direito, como as patrocina-
das pelo Territóio Amarok, que os 
leva, por exemplo, à Patagônia”, in-
formou Rodrigo Lombardi, respon-
sável pelo produto.

Nova Academia Volkswagen
Já Alexandre Abelleira, do Desen-
volvimento da Rede, comentou a 
evolução da Academia Volkswa-
gen, hoje mais ágil, digital e inte-
rativa, onde metade dos colabo-
radores da Rede já assistem aos 
treinamentos on-line.
Abelleira anunciou ainda o piloto 
Flagship Store, uma loja hightech, 

“com reconhecimento facial e 
câmeras que captam a expressão 
dos clientes e o tempo que se de-
têm nos modelos que mais lhes 
chamam a atenção, em parceria 
com a VW paulistana Brasilwa-
gen. “Pretendemos fazer dessa 
experiência um laboratório para 
analisarmos de perto nosso novo 
consumidor”, garantiu.
Por fim, Daniel Morroni, diretor 
do Pós-Vendas, Eduardo Portas, 
diretor do Banco Volkswagen, Fá-
bio Rabelo, da área de Digital e 
Novos Negócios da Volkswagen 
Região SAM e Ricardo Casagran-
de, diretor de Vendas da VWB, 
representaram como o cliente 
pode concluir sua compra in-
teiramente on-line, desde o mo-
mento em que inicia a sua pes-
quisa sobre o carro no site, até 
fazer o financiamento no Banco 
VW e concluir a compra, inclusi-
ve com o mesmo vendedor que 
o atendeu pela primeira vez, res-
pondendo ao seu lead. Tudo isso 
em pouco tempo, sem formulá-
rios para preencher, sem buro-
cracia e com total transparência. 
É a plataforma digital da Monta-
dora abrigando apps como Meu 
VW, onde estão o Manual Cogni-
tivo - um diferencial exclusivo da 
marca, o Agendamento On-line 
do Pós-Vendas e o Plano de Ser-
viços Digital.
Ambos encontros se encerraram 
com um jantar e o show de Mar-
cos e Belutti.
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“É sempre um prazer voltar a 
este espaço de análise e refle-
xão sobre a nossa marca. Porque 
é por meio da troca de ideias e 
experiências que nos aperfei-
çoamos e evoluímos. 
Este fórum tem sido, já há al-
guns anos, o momento em que 
nossas equipes se encontram 
com a direção da Volkswagen 
para uma conversa transparen-
te, cujo foco é o de ajustar o pre-
sente e preparar o futuro.
Pessoalmente, por acreditar 
que o amanhã será melhor, ape-
sar de várias teorias contrárias, 

valorizo o tempo, como este, que 
dedicamos a projetar o nosso ne-
gócio para os próximos anos.
E meu otimismo não é em vão: 
hoje partimos de uma base mui-
to mais estável. Nos últimos dois 
anos a marca lançou produtos 
que agradaram em cheio o con-
sumidor Brasileiro e os próximos 
lançamentos não serão diferen-
tes. Acompanhando a Volkswa-
gen em missões a Alemanha e a 
outros países onde a Montadora 
tem unidades e parcerias , eu e 
outros companheiros concessio-
nários - alguns aqui presentes 
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- podemos perceber o seu empenho 
em criar e desenvolver produtos ali-
nhados com as expectativas do novo 
consumidor e o de preparar um time 
de profissionais - desde os engenhei-
ros das plantas aos nossos vendedo-
res e prestadores de serviços - en-
gajado e comprometido com esses 
novos valores que regerão o mercado 
em todo o mundo, com o grande di-
ferencial de ao invés de mantermos 
foco no produto, passarmos, de fato, a 
ter foco no cliente.
Nestes encontros dos próximos dias, 
em que dois grandes programas para 
o nosso negócio - a nova distribui-
ção de produtos, mais técnica, mais 
digital e ajustada às necessidades 
de cada região e a inserção do nos-
so Pós-Vendas na era digital estão 
em pauta e caminhando tão bem, não 
posso deixar de cumprimentar to-
dos vocês: times da Volkswagen e do 
Banco Volks, que brilhantemente têm 
conduzido esse processo, aos execu-
tivos da Assobrav que me acompa-
nham há quatro anos nesta jornada, a 
toda a Rede de Concessionários e à 
direção da Montadora, seja no Brasil, 
seja em nível Mundial, pelo trabalho 
inteligente, estratégico e contínuo 
que está fazendo.
Agradeço a oportunidade de ter 
transmitido esta curta mensagem a 
vocês, lembrando que entre os dias 
20 e 23 de novembro espero a todos 
em nossa XIX Convenção - Cenasso-
brav - , na paradisíaca Ilha de Coman-
datuba, sul da Bahia. Desejo a todos 
um excelente e proveitoso trabalho!”

Na oportunidade, o presidente da Assobrav falou à Rede
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“Para dar voz às iniciativas, criamos uma maneira de organizar e compartilhar 
experiências e negócios para toda a Rede VW. Sabemos que a Rede, muitas 
vezes individualmente, possui inúmeras iniciativas relacionadas à inovação e 
tecnologia: CRM, Big Data, Chatbot, Marketing Digital, Marketplaces, Business 
Intelligence, além de parcerias e investimento em startups”, reforça Anderson 
Silva, CEO do Grupo Disal. Esta é uma iniciativa da Disal Tecnologia, e tem 
como principal sponsor a Assobrav com o apoio da Microsoft.  
Principais etapas do programa: 

Durante o mês de outubro e início de novembro o Hub Disal informará toda 
a Rede sobre o detalhamento das etapas. Para participar do processo, o 
concessionário deverá se inscrever, informando os detalhes técnicos da 
iniciativa e qual necessidade de negócio a solução atende. As iniciativas serão 
pré-selecionadas pelo Comitê formado pelos profissionais da Disal, Assobrav 
e da Microsoft, que analisarão alguns critérios técnicos (a serem detalhados 
durante o processo de seleção). Os projetos serão apresentados no Disal Tech 
Day, evento que acontecerá em fevereiro de 2020 no Technology Center da 
Microsoft, localizado em São Paulo. Para dar voz às iniciativas da Rede, criamos 
uma maneira de organizar e compartilhar experiências, reitera Anderson.   
Outra iniciativa que desenvolvemos e entregaremos aos concessionários, em 
novembro, é o Disal Intelligence, um novo projeto de BI que oferecerá, em 
tempo real, diversos indicadores que apoiarão a Rede na gestão das vendas 
de consórcio. A ferramenta proporcionará o acompanhamento do desempenho 
de vendas, das comissões pagas, do nível de retenção, da performance da 
equipe de vendas tanto individual como por concessionária. Todos esses dados 
permitirão ao concessionário construir sua estratégia de venda de maneira 
mais assertiva, tornando a operação ainda mais rentável.
“Este é mais um diferencial que só a Disal tem: nenhuma outra administradora 
de consórcios consegue oferecer tantas ferramentas para apoiar o 
desenvolvimento da estratégia do concessionário”, finaliza Anderson. 

Não é um Lab nem uma Aceleradora 

 
o Hub Disal
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Disal Tecnologia apresenta
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A ilha está a apenas 70km da Venezuela e fora da rota 
de furacões. As praias têm águas cristalinas, azuis, 
perfeitas para o mergulho. Vale a pena alugar um car-
ro para explorar as praias e circular pela ilha. Visite a 
praia Kenepa Grandi, a 40k do centro. A beleza desta 
praia é quase indescritível. A água transparente mais 
parece uma piscina. 
A ilha tem como marca registra a existência de mui-
tos corais ao longo da costa, mas as praias de areia são 
pequenas e muito bem cuidadas. As praias dos hotéis 
também são boas, mas as melhores estão ao norte da 
ilha. Kenepa é pública. Cas Abao e Portomari cobram 
ingresso e oferecem boa estrutura de bar e restauran-
te. Também oferecem equipamento de mergulho, como 
máscara e snorkel e até cilindro.

Praia artificial em Curaçao
A praia mais movimentada fica perto da capital. É a 
praia do Seaquarium, totalmente artificial, mas muito 
bem feita, com bares e restaurantes com música, que 
nas noites de final de semana funcionam como clubes. 
No Seaquarium é possível comprar uma sessão de inte-

Se tudo o que você sabe sobre 
Curaçao é que é uma deliciosa 
bebida azul, está na hora de viajar 
para a pequena ilha caribenha, na 
costa da Venezuela. A bebida é feita 
com laranjas da ilha e a cor azul é 
artificial, ainda que linda num belo 
drink gelado...

Jeito da Holanda com 
bossa caribenha

CAROLINA GONÇALVES

Curaçao
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ração com golfinhos ou um mer-
gulho com arraias, tartarugas e 
tubarões. 
Mais ao sul, está a praia de Jan 
Thiel, mais charmosa e sossega-
da, com mar de verdade.
Ao sul da ilha está Klein Curaçao, 
uma ilhota inabitada. É possível 
fazer um passeio de catamarã, 
com bebidas e refeições incluí-
das. A travessia leva duas horas 
para ir e mais duas para voltar, 
mas a beleza da praia compen-
sa. É tudo muito interessante: a 
vila de pescadores abandonada, 
o farol em ruínas e os destroços 
de dois barcos, que podem ser 
alcançados depois de uma cami-
nhada de 15 minutos.
Antes integrante do arquipélago 
das Antilhas Neerlandesas, des-
de 2010 Curaçao é um país au-
tônomo do Reino dos Países Bai-
xos. Curaçao significa “arte de 
curar”. Significado perfeito para 
um lugar lindo que cura qual-
quer estresse de cidade grande.

Ilha dos Gigantes
Descoberta em 1.499 pelo espa-
nhol Alonso de Ojeda, ganhou o 
nome de Ilha dos Gigantes. Este 
nome reverenciava a força física 
dos seus habitantes originais, os 
índios Arawak. 
Os holandeses a tomaram em 
1634. Seu primeiro governador 
foi deslocado em 1647 para Nova 
Amsterdam, hoje Nova York. Al-
guns anos depois, a capital, Wil-
lemstad, tornou-se centro de co-
mércio para escravos. Esta triste 
história está contada no Museu 
Kura Hulanda, em Otrobanda. 
Vale a pena visitar. Toma pou-
co tempo, mas permite uma boa 
reflexão sobre o período. No en-
torno do museu está o quarteirão 
que é uma espécie de Pelouri-
nho de Willemstad. Os casarões 
foram transformados em alas de 
apartamentos, restaurantes e lo-
jas.
Depois de dois séculos sendo 

aos diversos tipos de blues das 
Américas. O Festival Curaçao 
North Sea Jazz recebe estrelas 
internacionais e acontece em 
setembro.

Ritmo latino
A cena noturna sofre influên-
cia da música mundial, mas 
faz uma releitura original. São 
muitas as casas onde rola uma 
trilha sonora eclética que mis-
tura inglês, espanhol, gírias de 
hip-hop e jamaicana, além de 
papiamentu. As batidas evocam 
Porto Rico, Holanda, Brasil, Nova 
Jersey. Ritmo e dança igualam 
todo mundo nesta mistura cul-
tural que é Curaçao.
O Carnaval é uma grande ce-
lebração na ilha. Se estiver por 
lá, não perca. Você pode assistir 
aos desfiles ou misturar-se aos 
blocos e dançar pelas ruas. As 
comemorações começam ainda 
em janeiro.
Já a influência holandesa está 
presente por toda a parte na 
arquitetura singular e colorida 
dos edifícios seculares colo-
niais. Milhares de holandeses 
vivem lá e contribuem o tempo 
todo para a diversidade cultu-
ral. O sistema jurídico, educa-
cional e político é semelhante 
aos da Holanda. O holandês é 
ensinado nas escolas; é a lín-
gua corrente no governo e no 
mundo dos negócios. É intenso 
o intercâmbio de jovens entre 
os dois países, formando novas 
gerações de profissionais. Vêm 
da Europa 40% dos visitantes 
da ilha.

A história a céu aberto
A ilha tem construções interes-
santes. Uma das mais caracte-
rísticas são as Landhuizen, ca-
sarões dos antigos latifúndios, 
onde viviam proprietários e 
escravos domésticos. Em ge-

disputada por ingleses e ho-
landeses, os holandeses final-
mente venceram. 
Entre os anos 20 e 30 do sécu-
lo XX, a ilha foi destino de in-
tensa imigração. Hoje, mais de 
50 nacionalidades compõem 
a fervilhante cultura local de 
seus quase 150 mil habitantes. 
Eles vivem e convivem em 444 
km².

Papiamentu: falado por 
todos, da elite ao povo
Uma das maiores influências 
vem da África. A ilha fala fluen-
temente o papiamentu, língua 
crioula, originada da mistura 
do português, espanhol, ho-
landês, francês e inglês com 
o africano, com pitadas da lín-
gua Arawak. Papiamentu vem 
do verbo português “papear” 
e sua origem mais provável é 
a necessidade de os escravos 
se comunicarem com os fei-
tores portugueses. Diferente 
de outras línguas crioulas, o 
papiamentu é falado por todas 
as classes sociais e reflete a 
identidade da ilha. O primei-
ro documento em papiamentu 
data de 1775, na forma de car-
tas. 
Ao chegar, o turista vai ouvir 
Bon bini (bem-vindo). Deve 
responder danki (obrigado).
A música é uma mistura de rit-
mos africanos e outros muitos 
sons étnicos, como a dança 
espanhola, a valsa austríaca, 
a polca boêmia e a quadrilha 
francesa, entre outras. O tam-
bú é um tambor para acom-
panhar música e dança ritual 
africana de mesmo nome, que 
combina diversas tradições e 
elementos culturais. Estes se 
apresentam juntos, sem per-
der a identidade individual. 
O tambú está presente em 
todas as Antilhas Holandesas, 
mas em Curaçao tem também 
um caráter espiritual, comum 
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ral, construídas no topo de colinas 
para serem vistas pelos vizinhos, 
as casas tinham sistemas de cole-
ta de água de chuva nos telhados. 
Elas estão em toda a ilha, em torno 
de 55 e algumas são hoje museus 
ou galerias.
Os fortes são outro forte, com per-
dão do trocadilho. Um passado 
digno de filmes de aventura, levou 
os holandeses a construírem fortifi-
cações por toda a ilha, para prote-
gê-la de invasores e piratas. Hoje, 
sobrevivem oito fortes, inteiros ou 
em partes. Alguns tronaram-se ho-
téis, lojas ou restaurantes. Outros 
são museus ou escritórios. O Forte 
Beekenburg, de 1703, é aberto à 
visitação na Baía de Caracas, onde 
também estão duas praias públi-
cas. 
O Forte Nassau, de 1797, cobre a 
capital e a Baía de Santa Anna. Dali 
controla-se a abertura e o fecha-
mento da Ponte Flutuante. O res-
taurante no local oferece uma vista 
linda, além de boa comida. O Forte 
Waakzaamheid é um forte menor, 
com vista para Otrobanda, cons-
truído em 1803. Durante a Segun-
da Guerra Mundial serviu de base 
para os americanos. Já o Forte Rif, 
de 1828, hoje é um centro de com-
pras, com restaurantes, um café e 
uma sorveteria, além de um alpen-
dre com visa para o porto. O lugar 
é point muito animado à noite. O 
Forte Water, de 1634, também tem 
restaurantes e oferece linda vista 
para o mar. Este forte foi recons-
truído em 1827, quando ganhou 
um prédio mais imponente e 136 
torres. 

E as pontes
Mas os masculinos fortes têm um 
belo contraponto feminino nas 
pontes, batizadas com nomes de 
rainhas da Holanda. Estão pelos ca-
nais da capital e a mais interessan-

te é a Ponte Rainha Emma, de 1888, 
ligando Punda e Otrabanda. Susten-
tada por 16 barcos com flutuadores, 
“A Senhora Balançante” se abre 
usando dois barcos motorizados, 
permitindo que os navios acessem o 
porto. Quando a ponte flutuante está 
aberta, os pedestres usam uma pe-
quena balsa, ponchi, que é gratuita. 
A Ponte Rainha Juliana, construída 
no século 20, é uma das mais altas 
do mundo, a 56,4 metros acima do 
nível do mar na Baía de Santa Anna. 
Pesa três mil toneladas e tem quatro 
faixas de trânsito. A vista espetacu-
lar inclui Punda, Otrobanda e Schot-
tegat. 

Típica cidade portuária
A capital, Willemstad é uma cidade 
colorida e fascinante, Patrimônio 
Mundial da Humanidade da UNES-
CO. 
Sua arquitetura típica dos países 
baixos foi se adaptando e incluindo 
elementos para adequar-se ao cli-
ma. Varandas, alpendres, arabescos 
e persianas foram incorporados, as-
sim como a paleta de cores incorpo-
rou tons fortes e brilhantes.
Dividida em duas regiões – Punda 
e Otrobanda - é uma típica cidade 
portuária, com seu comércio con-
centrado nas colônias ao redor. Pun-
da - antes uma área fortificada para 
proteção contra piratas - somada a 
Otrobanda, Pietermaai e Scharloo, 
preserva mais de 760 monumentos 
nacionais.
Um dos mais importantes é o For-
te Amsterdã, construído em Punda 
pelos holandeses para proteger o 
assentamento logo após a conquis-
ta. Hoje o Forte abriga a sede do go-
verno. 
Columbusstraat, Madurostraat e 
Handelskade (Rua do Comércio) ti-
veram sua origem nas construções 
dos mercadores protestantes, que 
ali estabeleceram escritórios, lojas, 
armazéns e residências. As ruas re-

tas e estreitas do projeto original es-
tão preservadas.

Centro cultural
A partir de 1707, as construções 
começaram a ser feitas em Otro-
banda, “o outro lado”. Ao longo de 
Breedestraat foram construídos edi-
fícios do mesmo estilo de Punda, 
com espaços comerciais no térreo e 
moradias no andar superior. Fora de 
Breedestraat está o bairro residen-
cial com grandes mansões que pas-
saram a refletir o status de alguns 
moradores. Otrobanda é um labirin-
to de ruas e vielas, muito charmoso. 
Nos séculos 18 e 19 os negros livres 
começaram a ocupar a área com 
moradias mais simples e pequenas 
vendas de artesanato. O bairro de 
classe trabalhadora transformou-
-se em grande centro cultural para 
a classe média em ascensão no sé-
culo 20.
Willemstad tem muita coisa para 
ver, mas o melhor é andar pela ci-
dade, extremamente amigável para 
pedestres. Além de observar o co-
tidiano da cidade, você pode fazer 
compras incríveis. Barracas e mer-
cados exibem de tudo. O famoso 
mercado flutuante de Punda ao lon-
go da Sha Caprileskade vale uma 
visita demorada.

A cidade tem inúmeros cafés 
ao ar livre e vida noturna agi-
tada
Curaçao também abriga enorme 
comunidade judaica, a mais antiga 
no hemisfério ocidental. Os primei-
ros Sefarditas chegaram de Portugal 
em 1659. Em Curaçao está a sinago-
ga mais antiga de todas as Améri-
cas, Mikvé Israel-Emanuel. Na área 
da sinagoga está o Museu Judaico 
Histórico e Cultural, criado em 1970, 
ocupando dois edifícios de 1728, 
que foram originalmente a residên-
cia do rabino e a casa de banho, que 
era usada para o ritual Mikvah, em 
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pisa a taça sob a bandeja e não di-
retamente sob seu pé. Também es-
tão expostas duas Cadeiras de Elias 
(cadeiras de circuncisão). Uma de-
las tem mais de 300 anos. As duas 
são esculpidas em mogno.

Culinária diversificada
O povo é festivo e orgulhoso de 
suas tradições, marcantes na gas-
tronomia, na religião e na espiritua-
lidade. 
A culinária de Curaçao é um grande 
reflexo da população diversificada. 
Além de cosmopolita, influenciada 
pelos sabores do Caribe, da Holan-
da e da Indonésia, há uma infinida-
de de sabores locais para sererm 
experimentados.
Vá almoçar no Marsche Bieuw, o an-
tigo mercado, onde as pessoas que 
trabalham no centro fazem suas re-
feições no dia a dia. Porções gene-
rosas e preços justos atraem muita 
gente todo dia. Os pratos típicos são 
bem diferentes, como a erwen soep, 
uma sopa de ervilhas com carne de 
porco, presunto e linguiça. 

Os nomes diferentes revelam re-
ceitas interessantes: Nasigoreng 
é feito com brotos de feijão leve-
mente fritos com carne e frango. 
Bami é talharim com vegetais e 
carne. Sopi Yuana é um ensopado 
de iguana, cuja carne parece com 
a do frango.
Misturas inusitadas como pepino 
com mamão verde e repolho, ou 
sopa de cabra também fazem par-
te do cardápio diário. 
As bananas-da-terra são bem co-
muns, preparadas fritas ou em for-
ma de sopa com vegetais, canela 
e pimentas.
Por toda a ilha você vai encontrar 
os famosos sneks, onde se com-
pram bebidas e pastechis – sabo-
rosos pastéis – entre muitas outras 
coisas.
No Mercado Novo, em Punda, você 
encontra pratos festivos, típicos 
do carnaval. O KeshiYená é um 
dos pratos mais famosos da ilha 
e é feito de queijo recheado. Já o 
Panseiku é feito com amendoins 
torrados cozidos em uma cober-

desuso desde o século 19. 
Naquela época as casas foram 
vendidas e por muito tempo ocu-
padas por não-judeus. Quando 
foram restauradas pela Fundação 
para Preservação de Monumen-
tos, o Mikvah foi encontrado e é a 
primeira coisa que chama a aten-
ção ao entrar no pátio do museu. 
No pátio também estão replicas 
de nove lápides do século 17, que 
estavam entre muitas outras, no 
cemitério do século 17, Blenheim. 
Os edifícios restaurados abrigam 
uma variedade de objetos cerimo-
niais e culturais de valor inestimá-
vel, que contam a história de 350 
anos de vida judaica em Curaçao. 
Entre eles, um rolo da Torá trazido 
pelos primeiros colonos judeus. 
Há também uma bandeja de prata, 
de mais de 200 anos, vinda da Ho-
landa. Essa bandeja ainda é usa-
da para o esmagamento da taça 
de vinho durante as cerimônias 
de casamento na sinagoga Mikvé. 
Esta é uma prática característica 
desta sinagoga, quando o noivo 
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tura de açúcar mascavo. Mas 
eles também têm Kokada, do-
ces de coco ralado fresco em 
calda açucarada e coloridos 
para dar o ar festivo.

Beleza de encher os 
olhos
É impossível ir ao Caribe e 
não dedicar tempo à natureza, 
por mais interessante que a 
vida cosmopolita de Willems-
tad seja. A beleza natural da 
ilha permite passeios maravi-
lhosos em terra.
A ilha é dividida em quatro 
unidades geológicas: For-
mação de Lava, Grupo Knip, 
Formação Média e Formação 
Pedra Calcária.
A costa norte tem penhascos 
de formação calcária sobre 
rocha vulcânica. Na ponta 
ocidental estão paisagens de 
colinas. No Parque Christoffel 
está o monte de mesmo nome, 
que é o ponto mais alto da 
ilha, com 375 metros de altura. 

Curaçao tem pouca chuva e 
muito vento, mas isso não im-
pede que a natureza se mani-
feste. As plantas adaptam-se 
ao longo do tempo. São mais 
de 450 espécies, com cactos 
muito interessantes. Uma das 
árvores mais características 
da ilha é a Dividivi, fácil de 
identificar por sua “forma de 
vento”.
Neste cenário tão diferente, 
a vida selvagem também se 
acomoda. Os calangos são 
vistos em todo lugar, tomando 
sol. Há diferentes tipos de rép-
teis, de diferentes tamanhos e 
cores, mas todos inofensivos. 
A iguana é soberana.  Acredi-
ta-se que tem poderes afrodi-
síacos... A ilha ainda tem dois 
tipos de cobras e quatro tipos 
de tartaruga. São 11 espécies 
de mamíferos, mas os pássa-
ros são os mais interessantes. 
Um dos mais comuns é o Tru-
pial, preto com barriga laran-
ja e penas brancas nas asas. 

Observadores de pássaros 
podem passar um bom tempo 
se divertindo.
Muitos artistas escolhem a 
ilha para morar e inspirar-se 
na natureza e na arquitetura. 
Muitos abrem seus ateliers ou 
galerias para a visitação.
Também há muitos museus, 
com coleções de arte tradi-
cional e contemporânea.
Amantes de jogo encontram 
vários pequenos cassinos na 
ilha, espalhados pelos hotéis. 
Já os que ficam doentes se 
não fazem compras, vão sa-
rar em Punda, com suas bou-
tiques e lojas de roupas, cal-
çados, perfumes, eletrônicos 
e souvenires. Os artesanatos 
são bem interessantes e é de 
lei comprar o Licor Curaçao. 
Uma curiosidade: ele pode 
ser encontrado, além de azul, 
em versões verde, amarelo, 
laranja e incolor.
Brasileiros não precisam de 
visto para visitar Curaçao.
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Mauro I.C. Imperatori é advogado, professor, 
escritor e cozinheiro por paixão. 

MAURO IMPERATORI REFLEXÕES

Como você já deve estar informado, 
ou ter percebido, estou aposentado e, 
por isso, meio que ‘um pouco muito de-
socupado’. E para não ficar vagabun-
deando o dia todo resolvi, de repente, 
perturbar os meus amigos com algu-
mas reflexões. Recentemente, escrevi 
sobre pecado venial e pecado mortal, 
estabelecendo a comparação entre os 
danos causados ao relacionamento so-
cial pelo antigo telefone de discar e os 
moderníssimos meios de comunicação 
via internet.
Hoje, estimulado pela matéria “A vida 
como ela será em breve” (Veja, edição 
nº 2596, página 86), não resisti à ten-
tação de novamente importuná-lo, por 
estar abismado e preocupado com o 
deslumbramento que os avanços da 
tecnologia vêm despertando naqueles 
que se dedicam à sua análise. Lamento, 
mas as minhas reflexões impõem que 
eu transcreva o texto inicial:

“Como vai ser a rotina de um cidadão 
comum no futuro próximo, bem próxi-
mo? Talvez algo como a descrição a se-
guir. Pouco antes de a pessoa acordar, 
as janelas do seu quarto já começarão 
a se abrir, automaticamente, para dei-
xar entrar os primeiros raios solares. 
Ao soar o despertador, o indivíduo verá 

S H O W R O O M

AONDE VAMOS, 
OU, O QUE 
SEREMOS?

manhã, ou já estar com o sol ba-
tendo da cara? Encontrar enroladi-
nho no suporte o papel higiênico 
(atrevo-me a imaginar ser este o 
papel de parede a que se refere a 
matéria), ou um sucedâneo dele, 
selecionado pela Inteligência Ar-
tificial, que poderá ser áspero e 
sem aquele toque carinhoso que 
o bom e velho papel higiênico nos 
proporciona? Ser carinhosamente 
servido na cama com um delicio-
so café da manhã preparado pela 
companheira amada (e vice-ver-
sa), ou entrar na cozinha e encon-
trar um café da manhã progra-
mado pela Inteligência Artificial, 
que não sabe o que nos apetece 
naquela manhã: café, chá, acho-
colatado, iogurte, coalhada, pão 
francês, torrada, manteiga, geleia, 
fruta... ou nada? Ter, durante a noi-
te, o saudoso “tic-tac” do desper-
tador mecânico da nossa infância, 
que nunca perturbou o nosso sono 
puro e tranquilo e nos advertia, 
como no conto de Machado de As-
sis, que cada um daqueles “tic-tac” 
representava uma moeda a menos 
no grande saco de moedas que 
recebemos ao nascer, para gastar 
durante a vida, ou o silêncio abso-
luto da Inteligência Artificial a nos 
espreitar e pronta a nos sacudir, 
interrompendo nosso maravilhoso 
sonho?
O que seremos? Pergunto? Autô-
matos guiados por outra inteligên-
cia que não a nossa e sem vontade 
própria guiada pelo livre arbítrio, 
bem máximo com que fomos agra-
ciados ao nascer e sem pagar nada 
por ele. Hoje vou acordar mais tar-
de; vou comer pizza fria com café 
preto bastante adoçado no café da 
manhã; vou de bicicleta para a aca-
demia. 
Academia? Ora, lá estará a Inteli-
gência Artificial para nos puxar as 
pernas e levantar os braços... Que 
droga! 
 
 A bientôt!

projetados na 
parede dados 
c o m p i l a d o s 
por uma assis-
tente virtual, 
guiada por in-
teligência arti-
ficial (IA), res-
ponsável pelo 
gerenciamen-
to da vida do 
dono da casa. 
Na tal projeção 
haverá infor-

mações como uma análise dos 
batimentos cardíacos do sujeito 
durante a noite, uma avaliação 
da qualidade do seu sono e uma 
agenda com os compromissos do 
dia, incluindo quanto tempo ele 
levará para chegar a cada local. 
No banheiro, o papel de parede 
será digitalizado e personalizado 
de acordo com o humor de quem 
entrar ali (segundo a avaliação 
da IA). Logo um grupo de senso-
res espalhados pela ducha, pela 
privada e pela pia analisará o es-
tado de saúde da pessoa e ates-
tará se ela precisa procurar um 
médico. Num espelho inteligen-
te, além de admirar o próprio re-
flexo, o indivíduo poderá acessar 
as redes sociais, enviar e-mails 
etc., por meio de comandos de 
voz. Quando entrar na cozinha, 
a IA já terá preparado o café da 
manhã. Seu carro autônomo sairá 
sozinho da garagem e estacio-
nará na entrada da casa, à espe-
ra do dono, a quem perguntará: 
“Aonde vamos?”.
Pois é! “O que seremos?”. Creio 
seja a pergunta mais correta que 
devemos fazer a nós mesmos, an-
tes de ceder ao deslumbramento 
pela tecnologia, hoje em dia tão 
presente nas pessoas, principal-
mente nas mais jovens e por isso 
mesmo mais influenciáveis por 
ele. 
O que vale mais a pena: acordar 
preguiçosamente, ou ser desper-
tado por uma Inteligência Arti-
ficial?  Poder ficar na cama por 
mais alguns minutos, com o quar-
to ainda na penumbra da tímida 

Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, 
dependendo da hora em que você 
estiver lendo esta crônica. Como 
estou escrevendo-a às 9h44, fico 
com o bom dia! 
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Estamos vivendo uma época de gran-
des radicalismos. A famosa separa-
ção do joio do trigo. O ser humano, 
cada um, naturalmente, está conven-
cido de que ele é o trigo e aquele 
que discorda dele é o joio.

Parece que não há mais espaço 
para discordâncias ligeiras. Para 
ponderações. A impressão que eu 
tenho é que nunca mais vou ouvir 
a frase: “você tem razão.” Não por-
que eu perdi o juízo, mas simples-
mente porque as pessoas ficaram 
surdas para qualquer ideia que 
não caiba na bolha onde se inse-
riram.

Não há mais espaço para diversi-
dade, rebeldias, questionamen-
tos... cada um carrega sua verdade 
e mantém os olhos e ouvidos bem 
fechados para não dar vez a nada 
de novo.
Eu trabalho com comunicação. 
Questiono tudo o tempo todo. Isso 
me dá a chance de testar e com-
provar algumas ideias. Mas tam-
bém me permite mudar de ideia. 
E isso é maravilhoso. Assusta muito 
pensar em uma geração sem ques-
tionamentos. Sem brechas.
Lógico que tem gente fora deste 
padrão. E o futuro é deles.
Criar, inventar, é descortinar o fu-
turo e enxergar o que ainda não há.
Se a sua mente está cheia de ideias 
pré-concebidas, não haverá bre-
cha para o ainda não pensado.

Questionar. 
Sempre

Maria Regina Cyrino Corrêa, 
é jornalista e publicitária 
regina.cyrino@gmail.com

MARIA REGINA CYRINO CORRÊA
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Até bem pouco tempo atrás, as 
diferentes gerações que se en-
contravam no ambiente de tra-
balho estranhavam-se devido ao 
novo conhecimento técnico de 
quem chegava e à experiência 
de quem já estava. Os novatos 
desdenhavam das rotinas e dos 
processos estabelecidos, en-
quanto os mais velhos bloquea-
vam as novidades que chegavam 
da academia e do exterior. Sem 
esquecer, claro, o distanciamento 
cultural natural.
Assim foi por muito tempo até o 
fim do século passado, quando a 
popularização da internet alte-

Marcelo Allendes é jornalista e mestre em comunicação 
e consumo. E-mail: allendes@yahoo.com

Poucas coisas mudaram tanto nos últimos anos como 

as relações entre gestão, liderança, liderados, recursos 

humanos e a nova geração que entra no mercado 

laboral. Ao mesmo tempo em que muito mudou, pouco 

se fez efetivamente.
MARCELO ALLENDES

ciais - como estabilidade no em-
prego - para exigir liberdade de 
expressão, autonomia e reconheci-
mento individual. 
Os agentes que deveriam facilitar 
e promover essas transformações 
– gerentes de recursos humanos 
e demais executivos – tentam de 
algum modo adequar as mudan-
ças externas às normas internas, 
já desgastadas e contestadas. As 
soluções têm sido superficiais, 
buscando imitar os padrões das 
startups ou das novas empresas 
de tecnologia: áreas de descanso 
com puff e redes, salas de inovação 
(com grafites nas paredes), horá-
rios flexíveis.
No desespero de acertar, até o dia 
do “seja você mesmo” tem sido im-
plantado por algumas corporações, 
trocando o vestuário mais rígido 
pelo conjunto bermuda-camiseta-
-tênis. Só não se sabe se expressão, 
autonomia e reconhecimento indi-
vidual quer dizer isso. 

rou os ambientes sociais e os compor-
tamentos individuais. Naqueles anos, o 
choque técnico e comportamental in-
tensificou as diferenças entre veteranos 
e novatos, agravando a harmonização 
profissional e a gestão de pessoas. 
Passados mais de vinte anos, o conhe-
cimento tecnológico dispersou-se entre 
as gerações, encurtando as lacunas e 
democratizando a informação. Porém, 
um novo sentido de vida vem aguçan-
do as reivindicações da juventude, que 
não se espelha mais no modelo laboral 
tradicional e, para muitos, ultrapassado.
Além de questionar esse sistema de 
produção, a atual geração vem deixan-
do de valorizar antigas referências so-
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A Catharina Sour foi o primeiro estilo brasileiro 
de cerveja listado pelo BJCP (Beer Judge Certifi-
cation Program – organização internacional que 
julga e certifica estilos de cerveja e responsável 
pelo maior guia do mundo de estilos de cerveja). 

associações de cerveja 
mundiais. O estilo ga-
nhou mais notorieda-
de durante os Festivais 
Brasileiros da Cerveja 
(Blumenau – SC) dos 
anos seguintes. En-
tretanto, os críticos de 
plantão alegam que não 
se trata de um novo es-
tilo e sim de uma “Fruit 
Beer”, algum estilo de 
cerveja já existente 
com adição de frutas, 
que neste caso seria o 
Berliner Weisse. 
Apesar de já estar se 
difundindo por outros 
estados, as Catharinas 
Sour são mais facil-
mente encontradas nas 
cervejarias Catarinen-
ses. Dentre os diversos 
exemplos comerciais 
do estilo, se destacam 
alguns exemplares, 
como por exemplo, a 
Catharina Sour com Ja-
buticaba, da cervejaria 
Lohn Bier, de Lauro Mül-
ler (SC), premiada em 
mais de uma edição do 
Concurso Brasileiro de 
Cervejas e a Catharina 
Sour com Uva Goethe, 
também da Lohn, me-
dalha de ouro no World 
Beer Awards 2019. 
A harmonização das 
Catharina Sours depen-
de muito da fruta adi-
cionada, mas em geral 
harmonizam muito bem 
com pratos que pedem 
acidez, como frutos do 
mar ou saladas. Porém, 
cuidado para o perfil 
frutado não roubar a 
cena e criar um con-
traste desagradável 
com o prato.

A história desse estilo começou em 2015, 
quando cervejeiros de Santa Catarina, por 
meio da associação de cervejeiros do esta-
do, se reuniram com o objetivo de produzir 
algo em comum. Assim, a Catharina Sour 
começou a ser produzida profissionalmen-
te e comercialmente.
A Catharina Sour tem semelhança com um 
estilo de cerveja com tradição de séculos, 
o “Berliner Weisse”. Em ambos estilos é 
dominante o perfil de acidez lática, corpo 
leve e muita refrescância. Os estilos com-
partilham também o uso de malte de trigo 
e amargor praticamente imperceptível, 

Leandro Noel é engenheiro, sucessor da VW Rodac de Volta Redonda e 
cervejeiro por paixão. Se você for usuário no Instagram, siga o meu perfil @
noelbier para mais dicas de estilos e escolha de cervejas. 

MESTRE 
CERVEJEIRO
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UM ESTILO 
BRASILEIRO DE 
CERVEJA

TEXTO E FOTOS DE EMERSON HAAS

LEANDRO NOEL

porém, o estilo brasi-
leiro tem o teor alcoó-
lico mais elevado, entre 
4 e 5,5%, enquanto a 
Berliner chega ao má-
ximo de 3,8%. Outra 
diferença importante é 
a adição de frutas man-
datórias, geralmente 
tropicais, à Catharina 
Sour. O guia de esti-
los ainda define que a 
característica da fruta 
adicionada deve ser 
imediatamente notada 
no aroma e no sabor, 
dando suporte à acidez 
lática.
Para que o reconhe-
cimento de um estilo 
em um guia oficial tão 
importante quanto o 
do BJCP ocorra, deve 
haver um reconheci-
mento deste estilo não 
só localmente, mas 
também por parte da 
comunidade cervejei-
ra internacional, críti-
cos e especialistas de 
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jornais, revistas e blogs. 
emersonhaas@viavale.com.br 
www.eu-gourmet.com

TEXTO E FOTOS DE EMERSON HAAS

S A B O R 
PARTICULAR

“Oss bus” significa “osso com 
buraco” no dialeto milanês, 
da Itália, lugar de origem do 
ossobuco, um prato clássico 
de lá. Em Milão, o ossobuco 
é um dos pratos mais 
apreciados da cozinha local, 
servido quase sempre na 
companhia de risoto milanês. 
Há registros do consumo de 
ossobuco entre os milaneses 
desde 1700. Originalmente, 
ele é preparado em um 
cozido profundo e demorado, 
enriquecido com azeite, 
legumes, vinho e ervas. É um 
corte bovino de músculo da 
parte inferior da perna com 
osso e com tutano ao meio, 
que ao ser cozido lentamente 
fica tenro e macio. 
Veja como prepará-lo:

Preparo:
Tempere com sal e pimenta as fatias de ossobuco. Passe 
cada peça na farinha de trigo e numa panela aquecida 
com manteiga e azeite frite as fatias aos poucos, até que 
dourem de todos os lados. Retire da panela e reserve. 
Na mesma panela refogue, por cerca de 15 minutos, a 
cenoura, o alho e a cebola com a panela tampada. Junte 
as peças de ossobuco e o manjericão. Some o extrato de 
tomate, o caldo de carne, os tomates e o vinho branco e se 
necessário, acrescente água o suficiente para que a carne 
fique coberta. Deixe ferver, tampe a panela, abaixe o fogo, 
junte o vinho tinto e deixe cozinhar até a carne ficar macia, 
o que pode levar cerca de 1 hora. Assim que chegar na 
maciez desejada, retire a carne e sirva com o molho, 
acompanhada de risoto milanês, polenta mole ou purê de 
batatas, e claro, com a gremolata!

S H O W R O O M

OSSOBUCO
“UMA GARRAFA DE 
VINHO É UMA BOA 
COMPANHIA”. 
ERNEST 
HEMINGWAY

Ingredientes: (para 6 pessoas)
2 kg de ossobuco (cerca de 6 fatias)
1 cenoura grande descascada
2 cebolas médias picadas
1 kg de tomates sem pele e sem sementes picados
2 colheres de sopa de azeite 
2 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de chá de farinha de trigo
3 dentes de alho picadinhos
1 colher de chá de manjericão 
2 colheres de sopa de extrato de tomate
1 xícara de chá de caldo de carne
2 xícaras de chá de vinho branco seco
1/2 taça de vinho tinto seco
Sal e pimenta a gosto

Gremolata
A pasta chamada “gremolata” é ideal para acompanhar 
o ossobuco. É elaborada misturando salsa, alho e raspas 
de limão, que ressalta ainda mais os sabores e aromas 
da carne. Mas, claro, você pode usá-la para outros pratos 
de acordo com o seu paladar. Além disso, é muito fácil, 
rápida e simples de fazer, sendo uma alternativa para 
emergências. Tudo o que você precisa é uma xícara de 
salsinha fresca picada bem fina, três dentes de alhos 
picados bem finos e as raspas da casca de dois limões, de 
preferência, siciliano. Misture bem esses três ingredientes 
em um recipiente e sirva sobre o seu prato. Além do sabor, 
a gremolata também decora muito bem a refeição!
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Arthur Piccolomini de Azevedo é Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Sommeliers-SP, consultor, palestrante, educador em 
vinho e editor do website Artwine (www.artwine.com.br) 
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A Vinyes Domènech é uma pequena vinícola fa-
miliar, localizada no coração de Montsant, na Ca-
talunha, região da Espanha que tem produzido vi-
nhos de extraordinária qualidade. Situada ao sul 
de Capçanes, dentro da DO Montsant e vizinha do 
famoso Priorato, a Domènech tem seus vinhedos 
plantados sem condução, ou “en cabeza”, antigo 
sistema usado pelos espanhóis, que resulta em 
uvas de rara concentração e baixo rendimento. 

Os vinhos da Vinyes 
Domènech impressionam pela 
pureza de aromas e sabores, 
numa legítima expressão da 
clássica Garnacha, plantada 
nas encostas da nova DO 
Monsant, na Catalunha. 

ARTHUR PICCOLOMINI AZEVEDO

UMA PRECIOSIDADE 
DE MONTSANT

DOMÈNECH, 

Os vinhedos estão localizados em terraços, co-
nhecidos no local como terrazas, esculpidos cui-
dadosamente nas encostas das montanhas, o que 
propicia uma excelente exposição e insolação. 
Aproveitando as particularidades do clima e do 
solo da região, a equipe enológica da Domenech 
consegue extrair a melhor expressão das uvas, 
que são naturalmente equilibradas e perfeita-
mente maduras, fato que irá ser de fundamental 
importância na elaboração dos vinhos. Vale a 
pena destacar que a Domènech é uma vinícola 
que se vale de técnicas de cultivo orgânico de 
seus vinhedos, situados dentro de área de con-
servação ambiental. 

Objetivo: produção de vinhos 
brancos
Além disso, há uma evidente preocupação 
em se adotar práticas sustentáveis, tanto 
no vinhedo quando na vinícola, com uso de 
energia solar e água proveniente das chu-
vas e dos rios vizinhos. Especial cuidado é 
dado aos resíduos da produção do vinho, 
que são devidamente tratados antes de re-
tornar ao ambiente. 
No vinhedo, encontramos videiras muito 
antigas de Garnacha, ao lado de planta-
ções mais recentes de Cabernet Sauvig-
non, Merlot e Syrah, que irão dar a alguns 
vinhos um toque de modernidade. Tam-
bém a Garnacha Blanca e a Macabeo são 
cultivadas na propriedade, com vistas à fu-
tura produção de vinhos brancos.

Vinificação minimalista, 
máxima expressão das uvas
Na vinícola, são usados pequenos tanques 
de aço inoxidável e barricas de carvalho 
francês e americanos, com a supervisão 
constante de Toni Coca, consultor enológi-
co da Domènech.
A visão da equipe de enologia da Domè-
nech é a de não utilizar técnicas interven-
cionistas exageradas na elaboração dos 
vinhos, visto que a qualidade das uvas que 
chega à vinícola torna tal procedimento 
totalmente desnecessário. Ali se busca a 
verdadeira expressão do terroir, sem ma-
quiagem ou truques, apenas com a moldura 
delicada do carvalho francês e americano.
Todos esses cuidados se refletem nos três 
vinhos trazidos ao Brasil pela Vinissimo: o 
ícone Teixar 2008, um garnacha em pureza 
com 12 meses de passagem por carvalho 
francês; o Furvus 2008, um corte de Garna-
cha (80%) e Merlot, com 12 meses de ama-
durecimento em carvalho francês e ameri-
cano e o jovem Bancal del Bosc 2010, uma 
mescla de Garnacha (60%), Syrah (20%) 
e Cabernet Sauvignon (20%), com apenas 
seis meses de barricas francesas e ameri-
canas. Em todos eles se destaca a Garna-
cha, que se exibe de forma exuberante, 
com aromas e sabores de framboesa, marca 
registrada dessa elegante uva espanhola.
Por serem de minúscula produção e imensa 
expressão, os vinhos da Vinyes Domènech 
são muito prestigiados em todo o mundo, 
fazendo parte da elite dos vinhos da Espa-
nha. 

Mais informações em www.vinissimo.com.br
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PROGRAMA PONTUALIDADE

CONCORRA A
R$20 MIL
SEMANAIS

São muitas
vantagens:

Crédito de 
R$ 53.590,00635R$ ,72*

PARCELAS REDUZIDAS ATÉ A CONTEMPLAÇÃO:

POLO 1.0

PROGRAMA PONTUALIDADE

CONCORRA A
R$20 MIL
SEMANAIS

São muitas
vantagens:

Crédito de 
R$ 53.590635R$ ,72*
Crédito de 

 53.590,00

,72*

Crédito de 
R$ 84.990,00960R$ ,40**

PARCELAS REDUZIDAS ATÉ A CONTEMPLAÇÃO:

T-CROSS 200 TSI

você EXPLORA
NOVOS CAMINHOS...

...para quem 
VIVE a cidade

...para quem 
ADORA

aventura.

Com a Disal Consórcio, 

QUEM FAZ,
CONQUISTA.

QUEM FAZ,
CONQUISTA.

VOCÊ CONQUISTA, NÓS PROTEGEMOS.

*Plano de 80 meses com taxa de administração média mensal de 0,25%. **Plano de 80 meses com taxa de administração média mensal de 0,1750%. Parcelas reduzidas em 25% até a contemplação. 
Após a contemplação, as parcelas serão recalculadas, acrescendo-se a diferença citada (25%). Valores sujeitos a alteração de acordo com a tabela do fabricante. Para informações adicionais consulte 
o seu vendedor ou acesse www.disalconsorcio.com.br. Imagens meramente ilustrativas. O Programa Pontualidade é um benefício concedido pelo Concessionário ou Representante, para mais 
informações consulte seu Concessionário ou Representante Autorizado. Administrado por Disal Adm. de Consórcios Ltda. Certifi cado de Autorização nº 03/00/057/89 Ouvidoria: 0800-7252289.
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